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Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2009 is het Antoniushuis officieel geopend ! 
 
Vrijdag vond de opening van het gehele complex plaats. 
 

 
Woonstichting Stromenland had een grote tent laten opzetten op de 
parkeerplaats, waar zich vanaf half 4 de bewoners, voormalige 
bewoners (Zusters Franciscanessen), de mensen van het Medisch 
Centrum en een groot aantal familieleden en genodigden konden 
verzamelen. 
 
 
 

 
Tijdens de feestelijke receptie op vrijdag 27 november, met het college 
van burgemeester en wethouders van Oisterwijk, vonden diverse speciale 
activiteiten plaats. Door de Zusters Franciscanessen, de wethouder 
financiële zaken en de bestuurder van Woonstichting Stromenland is een 
klokkentoren onthuld in de tuin bij het complex.  
 

 
 
Het Medisch Centrum is 
door de burgemeester samen 
met mevrouw Mini Selten 
(voormalig 
wijkverpleegkundige) 
geopend.  
 
 

 
Bij de ingang voor de bewoners van Olivier en de senioren die het 
Antoniushuis bevolken, is door de wethouders van Heezik en van den 
Bosch en ..  
 
 
 
 
 
de Olivierbewoners 
Ingrid Dirkx en Joris 
Hermus een plaquette 
onthuld.  
 

 
Daarop staat een tekst over de historie van het 
Antoniushuis van de hand van Noud Smits, voormalig wethouder van Moergestel en lid van het Comité van 
Aanbeveling van Olivier. 
 



Op zaterdag 28 november was er onze ‘eigen’ officiële opening.  
 
Na een voorbereidingsperiode van krap vier jaar zijn de jongeren van Olivier dan eindelijk de trotse 
bewoners van een eigen appartement! Ook hier kon een aantal mensen het natuurlijk niet nalaten om wat 
over Olivier, het Antoniushuis, de ondersteuning en de toekomst te vertellen.  

 
Spreekstalmeester was Hubert-Jan Wouters, 
voorzitter van de Vereniging Olivier die zich inzet 
voor het sociale welzijn van de jongeren. 
Bert Stasse, voorzitter van de Stichting Olivier die 
zich bezighoudt met het regelen van alle zakelijke 
kanten, kwam vervolgens aan het woord om trots 
melding te doen van de totstandkoming van het 
project. Hij richtte daarbij een dankwoord aan alle betrokkenen die daarvoor het 
vuur uit hun sloffen hebben gelopen.  
 
Hij kondigde vervolgens als eerste spreker 
de bestuurder van Woonstichting 
Stromenland aan, de heer Hans Hulsbosch, 
die van zijn kant de jongeren van harte 

welkom heette in hun nieuwe onderkomens. Namens de Woonstichting 
overhandigde hij ook alle bewoners nog een presentje + een fraaie 
kleurenkopie van het artikel dat ’s ochtends in het Brabants Dagblad 
over het Antoniushuis, inclusief een foto van de jongeren, had gestaan. 

Daarna was het woord weer aan Bert Stasse die de naam Olivier toelichtte: 
een spontaan door de jongeren bedachte naam waarbij als symbool de 
olijfboom is gekozen die staat voor groei en beschutting maar die ook niet 
kapot is te krijgen.  
 
Vervolgens vertelde een van de bestuurders van ASVZ, die de zorg aan de 
jongeren levert, de heer Peter Mertens, in het kort iets over de achtergrond 
van zijn organisatie en overhandigde hij namens ASVZ als gezamenlijk 
cadeau een cheque van 500 euro aan de jongeren. 
 
Nadat Bert Stasse de sponsoren had 
bedankt die een grote bijdrage hebben 
geleverd aan de inrichting van de 
geweldige gemeenschappelijke ruimte 

van Olivier, mocht hij vervolgens de burgemeester van Oisterwijk 
introduceren, Hans Janssen. 

  
Deze stal de show in wat hij zelf de ‘meest 
vreemde toespraak’ noemde die hij ooit 
gehouden had.  Met Harm de Ruiter (gitaar) 
zong de burgemeester zichzelf begeleidend op 
keyboard de jongeren toe, in het refrein 
bijgestaan door alle aanwezigen: 
‘Jaa d’er was nog nooit meer plezier, dan in het huis van Olivier’ (op muziek van 
De Veulpoepers, Café Den Egelantier). Elke bewoner werd door de burgemeester 
persoonlijk toegezongen! 



 

Na de formaliteiten verzorgde natuurlijk Leroy van Helvoirt als DJ 
een deel van de muziek en was er nog een optreden van de groep 
jongeren zelf met een voor Olivier geschreven lied onder begeleiding 
van de bluesband Inner Simplicity. 
 
Daarna eten (zuurkool met zalm, hutspot met worst!) voor alle 
aanwezigen en feest… 
 
met optredens van … 

 
 de tafelgoochelaar  
        Hens van Amelsfoort .. 
 
 
 
 
 
 

de Tilburgse zanger Jerry,   
 
overhandiging van een cheque van 
1000 euro vanwege de opening van 
het nieuwe restaurant van Peter de 
Laat,  

 
 
 
en opnieuw een 
optreden van Inner 
Simplicity  
 
(met Harm op gitaar!).  
 
 
 

Er is veel gezongen en gedanst tot Hubert-Jan Wouters om 12 uur het buitengewoon geslaagde feest moest 
afsluiten… 
 
Heel veel dank aan alle organisatoren, de broers en zussen die geholpen hebben,  maar vooral aan de 
werkgroep PR, aan Leny de Ruiter en Marjo Boumans voor hun inzet en aan Resi voor de bemensing van de 
bar!! 
 
 
Meer  nieuws, foto’s en video’s van de opening, op de website van Olivier:  www.oliviermoergestel.nl 
 
En tenslotte nog het volgende 
 

 
De inrichting van dit gebouw is gedeeltelijk gerealiseerd met  

financiële steun van de provincie Noord Brabant en van 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal,  
mooi en schoon Brabants platteland. 

 


